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תאימות ללייזר Class 1

אזהרת FCC

מכשיר זה תואם ל "CFR 1040.10 21":ו."EN 60825-1"-

שינויים למכשיר זה ,אשר לא אושרו במפורש על ידי היצרן עלולים להביא לביטול
סמכותך להפעיל את המכשיר תחת כללי ה.FCC-

מוצר לייזר Class 1

תאימות EMC
מכשיר זה תואם לתקני  EMCהבאים:

תאימות לCSA-
התקן זה תואם לתקני  CSAהבאים עבור קנדה וארה"ב:
" UL Stdמס'  – 60601-1ציוד חשמלי רפואי חלק  :1דרישות כלליות לבטיחות"

"ציוד חשמלי רפואי  - IEC 60601-1-2חלק  :1-2דרישות כלליות לבטיחות בסיסית
וביצועים חיוניים  -תקן קולטרלי :תופעות אלקטרומגנטיות  -דרישות ובדיקות".

עמידה בתקני בטיחות
מכשיר זה תואם לתקני הבטיחות הבאים:

C   US

" IEC 60601-1ציוד חשמלי רפואי  -חלק  :1דרישות כלליות לבטיחות בסיסית
וביצועים חיוניים".

תאימות לCE-
תאימות לFCC-
מכשיר זה תואם לחלק  15של חוקי ה FCC-והפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:
1.1מכשיר זה לא יגרום להפרעות הגורמות לנזק.
2.2על מכשיר זה לעמוד בכל הפרעה ,כולל הפרעה העלולה לגרום לפעולה לא
רצויה של המערכת.
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מכשיר זה תואם להוראת  EEC/93/42עבור מכשירים רפואיים.
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סמלים
הסמלים הבאים עשויים להופיע על מרכיבי חומרת  ,iTero Element Flexוכן עשויים להופיע במדריך זה
ובספרות אחרת של .iTero Element Flex

בכל מקום בו סמל זה מופיע על המכשיר ,מומלץ לפנות
למדריך זה לקבלת מידע אודות שימוש נאות במכשיר.

יישומי רכיבים מסוג  .BFכל רכיב בו מופיע סמל זה הנו
מבודד חשמלי מסוג .BF

אין לעשות שימוש חוזר בחלקים או אביזרים עליהם
מופיע סמל זה.

" Rxבלבד"
שימו לב :סמל זה משמש להדגשת העובדה כי קיימות
אזהרות ספציפיות או אמצעי זהירות הקשורים למכשיר.
בכל מקום בו מופיע סמל זה על גבי המכשיר ,יש לפנות
למידע הקשור‑לבטיחות במדריך זה.

אזהרה :החוק הפדרלי בארה"ב מגביל מכירת או הזמנת
מכשיר זה ע"י רופא שיניים ,אורתודונט או מומחה-שיניים
מורשים .המערכת משמשת כמכשיר רפואי במרשם ויש
להפעילה על-ידי נותני שירותי בריאות מוסמכים בלבד.

נדרש איסוף נפרד של פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני.
בהתאם להנחיות האירופאיות על הטיפול הראוי בפסולת
אלקטרונית וציוד אלקטרוני ( ,)WEEEאין להשליך מוצר זה
לפסולת ביתית או עירונית .מכשיר זה מכיל חומרי .WEEE
אנא צרו קשר עם שירות  .EARNהקישור עבור הטופס המקוון
.http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select

יצרן מכשור רפואי.

אזהרה :אין לדרוך על ה!Flex hub-

אזהרה :על ה Flex hub-להישמר יבש!

REF
מספר הזמנה

SN
מספר סידורי

מציין את הנציג המורשה בקהילה האירופית.

MLot
מציין את טווחי הטמפרטורה אליהם המכשיר הרפואי
יכול להיחשף בביטחה

iii

קוד אצווה של היצרן

מציין מקום בו המשתמש נדרש לעיין בהוראות השימוש.
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הוראות בטיחות
לפני התחלת העבודה עם המערכת ,על כל המשתמשים לקרוא את הוראות הבטיחות
להלן.
המערכת מגיעה עם  Flex hubהמכיל ספק כוח עבור יחידת הסריקה .על הFlex-
 hubלהישמר יבש ומוגן משבירה.
אזהרה :כדי למנוע סכנת התחשמלות ,על ציוד זה להיות מחובר רק לנקודת חשמל
עם הארקה.

אספקת חשמל
•אספקת כוח ליחידת הסריקה מתבצעת על ידי ספק כוח פנימי מדרג רפואי
בתוך ה.Flex hub-

אזהרת התחשמלות
•סכנת התחשמלות!! אין בתוך ה Flex hub-חלקים המיועדים לתחזוקה על-ידי
המשתמש.
•כדי למנוע סכנת התחשמלות ,על  iTero Element Flexלהיות מחובר לנקודת
חשמל עם הארקה.
•חבר את מכשיר ה Flex hub-רק למחשב נייד המאושר על פי IEC60950
ו UL60950‑1-על המחשב הנייד וכל עזריו להיות ממוקמים במרחק של
לפחות  1.5מ' מהמטופל .אין לסרוק מטופל ולגעת במחשב הנייד או באחד
מאביזריו באותו הזמן.
•יש לחבר רק את יחידת הסריקה של  Align Technologyוהמחשב הנייד
המאושר לשקעי ה USB-של ה.Flex hub-
•יש לחבר את ה Flex hub-לשקע ה AC-רק באמצעות כבל החשמל המאושר
של .Align Technology

סיווגי בטיחות
•דרגת הגנה מפני התחשמלות.Class 1 :
•דרגת הגנה מפני התחשמלות :סוג .BF
•דרגת הגנה מפני חדירת מים מזיקה :רגילה.
•הציוד אינו מתאים לשימוש בנוכחות תערובות הרדמה דליקות.
•מצב פעולה :רציף.

מכשיר רפואי במרשם
•המערכת משמשת כמכשיר רפואי במרשם ויש להפעילה על-ידי נותני שירותי
בריאות מוסמכים בלבד.

אזהרות סורק
•הסורק פולט אור לייזר אדום ( )680nm Class 1כמו גם פליטות  LEDלבן.
שימוש רגיל בסורק אינו מהווה סכנה לעין האנושית .עם זאת ,על הרופאים
להימנע מלכוון את הסורק ישירות לתוך עיני המטופל.
•יש להימנע מפיתול הכבל ,מקשרים בכבל ,ממשיכת הכבל ,ומדריכה על הכבל.
•כאשר המערכת אינה בשימוש ,יש למקם את יחידת הסריקה בתוך העריסה
כשפתח הסריקה פונה כלפי מטה ,כדי למנוע קשר עין עם קרן הלייזר בכל מקרה.
•על הרופאים להתחיל את פעולת הסריקה רק בזמן שהסורק נמצא בתוך פה
המטופל.
•על הרופא להימנע מהצבת הסורק בעריסה בזמן שתהליך הסריקה עדיין פעיל.

ניקוי וחיטוי
•כדי למנוע מעבר זיהום ,יש להחליף את שרוול הפלסטיק החד-פעמי ולחטא את
יחידת הסריקה לאחר כל מפגש עם מטופל.
•יש להשליך שרוולי סריקה על פי נהלי הפעלה סטנדרטיים או תקנות מקומיות
להשלכת פסולת רפואית מזוהמת.

פריקה והתקנה
•יש לפרוק ולהתקין את המערכת בהתאם להנחיות .Align Technology

סביבת עבודה
•יש להעביר את המערכת בין משרדים בתוך תיק הנשיאה הייעודי כדי למנוע נזק.
•אין לחסום את פתחי האוורור שעל יחידת הסריקה.
•המערכת מיועדת לשימוש במקום מקורה בלבד .אין לחשוף אותה לשמש
ישירה ,חום או לחות גבוהים.
•יש לעשות שימוש במערכת רק בטמפרטורות הפעלה כפי שמוגדרות בנספח ב.
•אם  iTero Element Flexהובא למשרד מסביבה חמה או קרה או לחה ,יש
להעמידו בצד עד שיסתגל לטמפרטורת החדר כדי למנוע עיבוי פנימי.

הפרעות אלקטרומגנטיות
•אזהרה :מכשיר זה נבדק ונמצא תואם לדרישות עבור מכשירים רפואיים על
פי תקן  .IEC60601-1-2תקן זה נועד לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה
בהתקנה רפואית טיפוסית .עם זאת ,עקב ריבוי בציוד המשדר גלי רדיו ומקורות
אחרים של רעש חשמלי באיזורי שירותי הבריאות (כגון טלפונים סלולריים,
מכשירי רדיו דו-כיווני ניידים ,מכשירי חשמל) ,ייתכן כי רמות גבוהות של
הפרעות אלה יגרמו לשיבוש ביצועי מכשיר זה בשל הקירבה או עוצמת המקור.
•במקרה של נפילת חשמל חדה ,המערכת לא תפעל אך תישאר בטוחה עבור
המשתמש .המערכת תחזור למצב עבודה לאחר שמתח החשמל יחזור לערכיו
הנומינליים.

כללי
•אזהרה :אין לעשות שינוי בציוד זה.
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פרק :1

מבוא
אודות מדריך הפעלה זה
מערכת  iTero Element Flexמגיעה כעמדת עבודה קניינית מבוססת מחשב נייד
לביצוע סריקות בחלל הפה במשרדו של הרופא .מדריך הפעלה זה מתאר כיצד לאתחל
ולכבות את המערכת ,כיצד לטפל נכון ביחידת הסריקה/ידית והכבל ,וכיצד לנקות את
יחידת הסריקה ולהחליף את השרוולים בין המטופלים.

השימוש המיועד
 iTero Element Flexהיא מערכת ללקיחת מטבע אופטי ניידת ()CAD/CAM
המשמשת לתיעוד תמונות טופוגרפיות של רקמות הפה והשיניים .את המערכת
ניתן לחבר למחשבים ניידים שאושרו על-ידי  Align Technologyכדי להפחית את
דרישות שטח המשרד ולהגביר את ניידות המערכת.
ניתן לעשות שימוש בנתונים המופקים מ iTero -ליצירת התקנים לשיניים (לדוגמא:
מיישרים ,גשרים ,מכשירים וכד') ואביזרים.
תוכנת  iTero Element Flexפועלת יחד עם סורק  iTero Elementליצירת מטבעים
תלת מימדיים דיגיטליים של שיניים ,רקמה רכה של הפה ויחס מנשך .התכנה שולטת
בעיבוד הנתונים ,מסייעת בשילוב הנתונים ,ומייצאת את הנתונים עבור ייצור CAD/
 CAMשל שיקומים דנטליים ,התקנים אורתודונטים ,אמצעי חיבור ואביזרים .בנוסף
לסריקת נתונים ,ניתן לייבא/לייצא מידע מגוון אודות המטופל או המקרה או לעשות
בו שימוש למטרות סימולציה .פונקציות אחרות זמינות עבור אימות ושירות המערכת
ועבור שימוש ככלי לניהול הזמנות.

יתרונות מערכת iTero Element Flex
מערכת  iTero Element Flexמספקת יתרונות חשובים על פני שיטות ייצור הכתרים
הקיימות ,כולל סריקה ללא אבקה ,דיוק רב יותר בייצור כתרים ומשוב מיידי בזמן תהליך
הסריקה.
פנה לאתר האינטרנט שלנו  http://www.itero.comכדי ללמוד כיצד שירות iTero
יכול לשפר את עסקך על-ידי הגדלת שביעות רצון המטופלים ,שיפור תוצאות קליניות
ושיפור יעילות המשרד.

הוראות התקנת התכנה
נא לעיין ברשימת מחשבים ניידים שאושרו ויישומי אנטי-וירוס שאושרו ב-
.www.iTero.com
כדי להבטיח ביצועים מיטביים בשימוש ביישום  ,iTeroיש להשתמש במערכת iTero
 Element Flexבמחשבים ניידים מאושרים בלבד.
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ממשק המשתמש של iTero Element Flex
מערכת ה iTero Element Flex-מספקת ממשק משתמש אינטואיטיבי לביצוע סריקות
דיגיטליות לשימוש אורתודונטי או שיקומי .הרופא מונחה תוך כדי תהליך הסריקה
באמצעים ויזואלים וסיוע טקסטואלי מסך המגע של המחשב הנייד ולחצני ידית הסריקה
משמשים לאינטראקציה עם הנחיות המסך במהלך תהליך הסריקה.

הקשה יחידה על סימן השאלה מעלה שכבת "עזרה" שקופה שתספק סקירה
קצרה .יש לשים לב כי תמונת האזניות מופיעה במקום סימן השאלה כל
עוד מצויים במצב בתצוגה זו .הקש בכל מקום כדי לסגור את מסך ה"עזרה"
ולחזור למסך הרלוונטי.

הקש פעמיים כדי להתחבר לתמיכה עבור
פתרון בעיות מרחוק (יש להתקשר לתמיכה
קודם לכן)

הקש כדי להגדיר את ההעדפות שלך
הקש כדי לנעול את שולחן העבודה
הקש כדי להיכנס למרכז הלמידה או להתחיל בהדרכה

הקש כדי להציג את מצב טעינת הסוללה

(הקש כדי לעיין
/לחפש ברשימת המטופלים)

הקש כדי לראות הודעות,עדכונים והודעות
אחרותמAlign Technology -

(הקש כדי להתחיל אירוע חדש)

הקש בכל מקום על גבי
המסך כדי לסגור את מסך
ה"עזרה"

הקש כדי לבדוק אתסטטוס
ההזמנות שלך
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פרק :2

תכונות חומרה בסיסיות
מראה קדמי של המערכת

מחשב נייד עם מסך מגע

Flex hub

ידית הסריקה והעריסה
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יחידת הסריקה (ידית)

משטח מגע
פתחי אוורור

כבל נתיק של יחידת הסריקה עם חיבור USB

שרוול חד פעמי
לחצני צד :סריקה ,הפעלה/כיבוי,
הפעלת ממשטח המגע
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תיק נשיאת מערכת ניידת (לשינוע)
הובלה
יש להשתמש בתיק הנשיאה כדי להעביר את המערכת בין משרדים.

שינוע המערכת
כדי להבטיח הגנת מערכת מרבית ,מומלץ לשנע את המערכת בזהירות .יש למלא
אחר ההוראות הבאות כדי למקם את המערכת במקום חדש:
1.1הצמד את שרוול המגן הכחול לידית.
2.2ודא שיחידת הסריקה (ידית) יושבת היטב בתוך תיק הנשיאה.
3.3נתק את מרכזת ה Flex-וכבלי ה AC-של המחשב נייד מהשקע בקיר.
4.4מקם את כל הפריטים בתיק (ראה תמונה לעיל).
5.5ודא כי התיק יבש כדי להגן על רכיבי המערכת מפני לחות.
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פרק :3

הרכבה והתקנת התכנה
שלב  :1הרכבה
יש לעקוב אחר ההוראות להלן כדי להרכיב את סורק  iTero Element Flexשלך:

A

 Hubוכבל חשמל של הHub-

B

עריסה

C

ידית הסריקה וכבל הידית

D

כבל  USBלחיבור מחשב נייד והHub-

מתח AC

ידית
(יחידת הסריקה)

יציאת USB

A
D

C
B

.1
מקם את ה בעריסה

.2
חבר את כבל חשמל של ה Hub-לHub-

.3
חבר את כבל ה USB-לHub-

.4
חבר את כבל ה USB-למחשב הנייד

.5
חבר את כבל הידית לHub-

.6
חבר את כבל החשמל של ה Hub-לשקע הAC-

.7
התקנה סופית/הגדרת מערכת iTero Element Flex

שתי הערות חשובות:
•על המסוף להיות מחובר לשקע חשמל AC
בכל עת
•על המחשב הנייד להיות מחובר לשקע
חשמל  ACבשעת סריקת חלל הפה
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שלב  :2הורדת תוכנת iTero Element Flex
להתקנת תוכנה והגדרת תצורה של סורק  iTero Element Flexשלך בצורה
מיטבית ,נא ודא כי ידית הסריקה של  iTeroיושבת בבטחה בעריסה ומחוברת
למרכזת ,וכי המרכזת מחוברת למחשב הנייד .נא ודא כי המחשב הנייד מחובר לשקע
ה AC-בקיר במהלך כל התקנת התכנה.
1.1הגדרת המחשב הנייד
A.Aהדלק את המחשב הנייד.
B.Bעדכן את  Windowsלגרסה העדכנית ביותר.
2.2הורדת תוכנת iTero
A.Aפתח את תיבת הדוא"ל הרשומה בדפדפן .חפש את הודעת הדוא"ל
" "Your iTero was shippedהכוללת הוראות.
B.Bלחץ על הקישור כדי להגיע לעמוד הורדות תוכנה.
או
C.Cלחלופין ,פתח את הדפדפן וגלוש (הקלד את הכתובת בדפדפן שלך)
ל.download.itero.com-
3.3התקנת תוכנת הiTero-
A.Aהקש על לחצן "התחל".
B.Bהפעל את קובץ ההתקנה שהורדת.
C.Cפעל על-פי את ההוראות שעל המסך כדי להשלים את הורדת תוכנת
ה.iTero-
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מומלץ מאוד לבדוק באופן קבוע אם קיימים עדכונים עבור  Windowsולהתקין
אותם .אנא אפשר עדכונים.
מומלץ גם לצאת ל Windows-ולכבות את המחשב בסוף כל יום כדי לאפשר את
התקנת העדכונים.
לפני התקנת תוכנת  iTero Element Flexבפעם הראשונה ,אנא התקן את כל
העדכונים הזמינים עבור  .Windowsמחשבי  Windowsחדשים אמורים ליישם
עדכונים באופן אוטומטי.
כדי לבדוק זמינות עדכונים עבור  ,Windowsפתח את "הגדרות" (מקש ,)Windows + I
בחר "עדכון ואבטחה" ולאחר מכן " ."Windows Updateלחץ על "בדוק אם קיימים
עדכונים" כדי לראות אם קיימים עדכונים חדשים זמינים.
מומלץ לסגור תכנות אחרות במהלך השימוש במערכת iTero Element Flex
עבור סריקה.

מדריך הפעלה   iTero Element Flexעברית

שלב  :3תהליך "הפוך לשלי"

.1
בחר שפה מועדפת והקש על לחצן "הפוך לשלי" כדי להפעיל את האשף.

.2
יש לפעול על-פי הנחיות האשף שעל המסך כדי להשלים את ההתאמה האישית
וההתקנה של .iTero Element Flex
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פרק :4

הוראות הפעלה
פקדי אבטחה מרובים מיושמים בסורק על מנת לספק סביבת עבודה חלקה ובטוחה
עבור המשתמש; תוכנת אנטי וירוס היא אחת מאותם פקדים .לפיכך Align ,ממליצה
בחום על הורדת תוכנת אנטי וירוס למחשב הנייד.
פקד אבטחה נוסף הינו ססמת  Windowsשל המשתמשים .על מנת לעמוד בדרישת
האבטחה המינימלית מומלץ להשתמש בססמה שעומדת בדרישות הבאות:
1.1באורך של לפחות  10תווים
2.2לפחות תו אחד באות גדולה ()A-Z
3.3לפחות תו אחד באות קטנה ()a-z
4.4לפחות סיפרה אחת ()0-9
5.5לפחות תו מיוחד אחד (סימני פיסוק)  -שים לב כי רווח מוגדר גם כן כתו מיוחד
6.6לכל היותר  128תווים  -לא יותר מ 2-תווים זהים ברצף (לדוגמה 111 ,או
 CCCאינם מותרים)
ודא כי המחשב הנייד מחובר לשקע בקיר ,כדי להבטיח שרמת הסוללה לא מגיעה
לרמה נמוכה בה כבר לא ניתן יהיה לבצע סריקה.
כדי להפעיל את תכנית :iTero
1.1יש להפעיל את המחשב הנייד
2.2יש להיכנס ליישום  Windowsעם ססמת  Windowsהמקומית שלך (אם נדרשת)
3.3לחץ פעמיים על סמל iTero

מומלץ להשאיר את המערכת מופעלת בשעות העבודה כדי לאפשר העברות קבצים
ברקע בין משרד הרופא ,מעבדות שותפות של הרופא ומרכז .Align Technology
מומלץ לכבות את המערכת בסוף היום ולאתחל אותה בבוקר.

מצלמת אינטרנט
חבר את מצלמת האינטרנט למחשב הנייד לפי הוראות המוצר.
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פרק :5

הוראות טיפול ,ניקוי וחיטוי
הסורק
טיפול ביחידת הסריקה (ידית)
•יחידת הסריקה מכילה רכיבים עדינים ויש לטפל בה בזהירות.

טיפול בכבל יחידת הסריקה
•יש לטפל בכבל הסורק בזהירות כדי למנוע נזק אפשרי.
•יש להימנע מפיתול ,קשירה ,משיכה ,דריכה וכדו' על הכבל.
•בין טיפול לטיפול ,מומלץ לשחרר כל פיתול או קשר כדי לשחרר מתח מכבל הסורק.

הדרכים הטובות ביותר המומלצות לניקוי וחיטוי יחידת הסריקה בין
טיפול וטיפול.
כדי למנוע זיהום צולב ,יש לנקוט בפעולות הנדרשות ואמצעי הגנה על המחשב הנייד.
•אין לרסס חומר חיטוי ישירות על משטחי מערכת הסריקה.
•רסס את חומר החיטוי על מגבת ,או השתמש במגבוני חיטוי עבור יחידת הסריקה.
•אזהרה :הרטבה מוגזמת של מוצר חיטוי על משטחי מערכת הסריקה עלולה
לגרום נזק ,לרבות לרכיבים פנימיים.
•עקוב אחר הוראות יצרן חומר החיטוי בנוגע לזמן המגע המתאים .הסר שאריות
נוזל חיטוי עם מטלית נקייה.
•הערה :נקוט באמצעי הגנה אישית מקובלים ,כנדרש.
•אזהרה :אין לגעת במשטח האופטי של יחידת הסריקה (ידית).
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  עבריתiTero Element Flex מדריך הפעלה

חומרי ניקוי וחיטוי עבור יחידת הסריקה והעריסה
.חומרי הניקוי והחיטוי הבאים מומלצים לשימוש עבור יחידת הסריקה והעריסה

יצרן

 יצרןP/N

pH

תיאור

Biotrol Intl.

BI 240

7.6

Birex® Quat מגבוני חיטוי

Metrex

13-800

12.7

CaviCide AF

Metrex

13-1000
13-1100

12.5

CaviCide
CaviWipe

Metrex

13-5000
13-5100

12.5

CaviCide 1
1CaviWipe

Clorox® Healthcare™

30829 ,30828

2-3

 נוזל מי חמצן לחיטויClorox Healthcare®

Clorox® Healthcare™

30825 ,30824

2-3

 מגבוני מי חמצן לחים לחיטויClorox Healthcare®

Biotrol Intl.

DOCS12-024, DOCP04-128

7.6

 נוזלOpti-Cide 3®

Biotrol Intl.

DOCW06-100

7.6

Opti-Cide 3® מגבונים לחים

 בע"מSciCan

QT OPT-33-1 , גלOPT33 - 1

2.5-3.5

OPTIM 33TB נוזל

 בע"מSciCan

OPT33-W10X10, OPT-33-W12

2.5-3.5

OPTIM 33TB מגבונים לחים

Certol

PSC240
PSW-1

10

ProSpray
ProSpray מגבונים לחים

Medtronic

5110

7

 פדים ספוגים באלכוהול פדיםWebcol®
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פרק :6

החלפת שרוולים בין מטופלים
ניקוי וחיטוי יחידת הסריקה (ידית)
כדי למנוע מעבר זיהום ,יש לנקות ולחטא באופן מלא את יחידת הסריקה ולהחליף את
השרוול החד פעמי לאחר כל מטופל .תחילה ,רסס חומר חיטוי על מגבת או השתמש
במגבוני חיטוי כדי לנקות את יחידת הסריקה ואת עריסת יחידת הסריקה .לאחר מכן המשך
בביצוע השלבים שלהלן כדי להסיר את השרוול המשומש ולחבר שרוול חד פעמי חדש.

זהירות :יש להשליך שרוולי סריקה על פי נהלי עבודה או תקנות מקומיות
סטנדרטיות לסילוק פסולת רפואית מזוהמת.

החלפת שרוולים חד פעמיים

שלב 1
בעת הלבשת או הסרת שרוול ,יש להחזיק במרכז השרוול.

שלב 2
לחץ מעט על צידי השרוול החד פעמי ,משוך את השרוול לאט אל מחוץ ליחידת
הסריקה והשלך אותה לפח.

שלב 3
הלבש בעדינות שרוול חדש על יחידת הסריקה עד לשמיעת נקישה.

אזהרה :משטח אופטי!
אין לגעת במשטח האופטי .מגע עלול לגרום לנזק .אם יש צורך בניקוי ,יש להשתמש
במגבונים ובבד האנטי סטטי הנמצאים בתוך קופסת השרוולים .לשימוש נכון ,עיין בהוראות
אשר בקופסת שרוולי הסורק.
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שרוולי הסורק
קיימים שני סוגי שרוולים המיועדים להלבשה על יחידת הסורק (ידית):

שרוול חד פעמי
השרוול הלבן הוא שרוול לשימוש חד פעמי עבור סריקת מטופל .יש להחליף בכל פעם את
השרוול הלבן שעל יחידת הסריקה בין מטופל למטופל כדי למנוע זיהום צולב .אנא השלך
את השרוול הלבן לאחר כל מטופל.

קופסת אריזת שרוולי הסורק
ניתן להזמין שרוולי סורק באינטרנט בקופסאות של  25מחנות
 ,iTero www.store.itero.comבהתאם לזמינות.
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שרוול מגן
שרוול המגן הכחול משמש להגנה על עדשות המשטח האופטי כאשר יחידת הסריקה
אינה בשימוש .אנא שמור את השרוול הכחול במקום בטוח כדי שלא יאבד או יפגע.

מדריך הפעלה   iTero Element Flexעברית

פרק :7

רשת  LANבקליניקה
הנחיות רשת
מבוא
סורק ה iTero Element-משתמש בקישוריות ה Wi-Fi-לאינטרנט כדי לשלוח
ולאחזר סריקות אל ומענן .iTero
כהמלצה ,מומלץ לעבוד עם הטכנולוגיה הזמינה העכשווית ביותר .להלן כמה הנחיות
מועילות עבור החיבור הטוב ביותר ל:Wi-Fi-

רמות קישוריות  Wi-Fiלאינטרנט

מצוין
גדול מdBm 50-

סביר
 -60עד dBM -70

טוב
 -50עד dBM -60

חלש
קטן מdBm --70

•חשוב :על מנת להשיג את הביצועים הטובים ביותר של סורק iTero Element
שלך ,יש לוודא כי עוצמת אות ה Wi-Fi-היא "מצוינת" או לפחות "טובה".
•זהירות :בעת סריקת מטופל ,אין לחבר כבל  LANל - iTero Element-הדבר
אסור בשל סיבות בטיחותיות.
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הכנות
•יש להגדיר את המודם/נתב הנדרש עם תקן אבטחה  ,WPA2כולל ססמה.
•יש לוודא כי צוות ה IT-שלך זמין כאשר מתוכננת התקנת הסורק.
•ודא שהרשאות ה SSID-של ה Wi-Fi-שלך זמינים :פרטי כניסה וססמה.
•על אות ה Wi-Fi-להציג לפחות שני "פסים" ,כפי שמוצג בפרק  2לעיל).
•כלי אבחון תחת "הגדרות" ,או כלי קישוריות מוצעים להלן.
•בדוק את חיבור ה Wi-Fi-המקומי עם כל מחשב  ,PCבאמצעות כלי קישוריות
ה( iTero-הפעל את הבדיקה קרוב ככל האפשר למיקום הסורק).
•הורדת כלי קישוריות בfc1.orthocad.com\download\AlignSupport\-
ConnectivityCheck2.0.exe
•להלן כמה הצעות לאיש ה IT-במשרד ,לגבי דברים אותם יש לקחת בחשבון על
מנת למנוע בעיות כגון גישה או קישוריות ל/עם סורק ה:iTero-
1.1המלצות  Hostnameהקשורים לשירותי  Alignמאזינים ליציאות  80ו.443-
2.2אין לחסום תקשורת  FTPמכיוון שהסורק שולח סוגי קבצים מסוימים
( 3ds.ו.)3dc/.3dm-
3.3יש להשבית כל לקוח  Proxyעבור תקשורת נתונים באמצעות .TCP/IP
4.4אין להוסיף את הסורק לקבוצת דומיינים כלשהי.
5.5אין להפעיל כל מדיניות קבוצתית על הסורק מכיוון שהיא עלולה לשבש את
תפקודו התקין.

הנחיות נתב
תקנים מינימליים802.11N / 802.11AC :

הנחיות חיבור לאינטרנט
על מנת להשיג את הביצועים הטובים ביותר של סורק  ,iTero Elementיש לוודא כי
מהירות ההעלאה בחיבור האינטרנט שלך היא לפחות  1Mbpsלכל סורק .כמו כן ,שים
לב שכל ההתקנים הנוספים המחוברים לאינטרנט במקביל לסורק עשויים להשפיע על
ביצועי הסורק.

חומת אש
פתחי יציאות (במקרה שחומת האש פועלת):
אHTTP - TCP - 80 .
בHTTPS - TCP - 443 .
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טיפים לWi-Fi -
נתבי  Wi-Fiמאפשרים גישה למערכת האינטרנט באמצעות חיבור  Wi-Fiמכל מקום
שהוא בטווח התפקודי של הרשת האלחוטית .עם זאת ,מספרם ,עוביים ומיקומם של
קירות ,תקרות ,או מחיצות נוספות שהאותות האלחוטיים צריכים לעבור דרכם עלולים
להגביל את טווח וחוזק האות .אותות רגילים משתנים בהתאם לסוגי החומר ולרעש
הרדיו ( )RFבביתך או בעסק שלך.
1.1יש להקפיד על מספר מינימלי של קירות ותקרות בין הנתב והתקני רשת
אחרים .כל מחסום יכול להקטין את טווח המתאם שלך ב 1-3-מטר ( 3-9רגל).
2.2יש לוודא כי קיים קו ישר ,ללא כל מחיצה ,בין התקני רשת .אפילו קיר שנראה דק
למדי יכול לחסום אות של מטר אחד ( 3רגל) אם זווית הקיר מוסטת אפילו ב2-
מעלות בלבד .כדי להשיג את הקליטה הטובה ביותר ,יש למקם את כל ההתקנים
כך שאות ה Wi-Fi-יעבור ישר דרך ( 90מעלות) קיר או מחיצה (במקום בזווית).
3.3לחומרי הבנייה יש השפעה .דלת מתכת מוצקה ,או מסמרי אלומיניום ,יכולים
להיות דחוסים מאוד ועלולים להשפיע לרעה על אות  .Wi-Fiיש לנסות למקם
נקודות גישה ,נתבים אלחוטיים ומחשבים כך שהאות יעבור דרך קירות גבס או
דלתות פתוחות .חומרים וחפצים כגון זכוכית ,פלדה ,מתכת ,קירות עם בידוד,
מכלי מים (אקווריומים) ,מראות ,ארונות תיוק ,לבנים ובטון עשויים להפחית את
האות האלחוטי שלך.
4.4יש לשמור על מוצר ה iTero-שלך (לפחות  3-6רגל או  1-2מטר) ממכשירים
או התקנים חשמליים המייצרים רעש .RF
5.5אם נעשה שימוש בטלפונים אלחוטיים בתדר  2.4GHzאו ב( X-10-מוצרים
אלחוטיים כגון מאווררי תקרה ,אורות מרוחקים ומערכות אבטחה ביתיות),
ייתכן שהחיבור האלחוטי שלך ייפגע משמעותית או יפסק לחלוטין .הבסיס של
מכשירים אלחוטיים רבים משדר אות  ,RFגם אם המכשיר אינו בשימוש .מקם
את ההתקנים האלחוטיים האחרים רחוק ככל האפשר מהסורק ומהנתב.
6.6באזור שלך ,ייתכן שיש יותר מרשת אלחוטית פעילה אחת .כל רשת משתמשת
בערוץ אחד או יותר .אם הערוץ קרוב לערוצי המערכת שלך ,התקשורת עלולה
להיחלש בהדרגה .בקש ממחלקת ה IT-שלך לבדוק זאת ,ואם נדרש ,שנה את
מספרי הערוצים המשמשים את הרשת שלך.
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Align  שלhostname המלצות
 היא מעדיפה להתחייב, לפיכך. משפרת את מוצריה ושירותים באופן קבועAlign
. מסויםIP- אם כי לא ל,Hostname-ל
 את פונקציות התפעולAlign  הבאה נוצרה כדי לספק לסורקיhostnames-רשימת ה
. על מנת לאפשר את ניצול כל היכולות המתקדמות של ביצועי הסורק,הנכונות

:Align  שלhostnames המלצות

יציאה

Host name

443 ,80

Mycadent.com

443 ,80

Myaligntech.com

443 ,80

Export.mycadent.com

443 ,80

Cboserver.mycadent.com

443 ,80

Matstore.invisalign.com

443 ,80

Matstore2.invisalign.com

443 ,80

Matstore3.invisalign.com

443 ,80

Matstore4.invisalign.com

443 ,80

Matstoresg.invisalign.com

443 ,80

Matstorechn.invisalign.com.cn

443 ,80

 משתנהIP- טווח כתובת ה- Amazon  עולמי שלCDN  שירות- AWS IP טווח
.בהתאם למיקום הסורק

443

cloud.myitero.com

80

speedtest.tele2.net

443 ,80

alignapi.aligntech.com

443 ,80

http://www.google.com

443 ,80

http://www.microsoft.com

443 ,80

http://www.yahoo.com

443 ,80

iterosec.aligntech.com

443

storage.cloud.aligntech.com
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נספח א':

הצהרת EMC
סיכום תוצאות בדיקת  EMCעבור iTero Element Flex
בדיקה

תקן

דרג  /רמת חומרה

תוצאת
בדיקה

תיעוד ( IEC 60601-1-2סעיפים  4ו)5 -
דרישות כלליות עבור EMC

סעיף 4.1

--

תואם

מדבקה חיצונית

סעיף 5.1

--

תואם

תאימות מדריך המשתמשים

סעיף 5.2.1

--

תואם

דיוק התיאור הטכני

סעיף 5.2.2

--

תואם

פליטה ( IEC 60601-1-2סעיף )7
פליטה בהולכה
תדירות טווח 150kHz :עד 30MHz

CISPR 11

קבוצה  1דרג B
כבלי  120 , 230ו VAC 100--ב50Hz-
כבלי  VAC 220ב60Hz-

תואם

פליטה בקרינה
טווח תדירותMHz 30-1000 :

CISPR 11

קבוצה  1דרג B

תואם

בדיקת פליטת זרם הרמונית

IEC 61000-3-2

כבלי  VAC 230ב50Hz-
ו V 220-ב60Hz-

תואם

שינויי מתח ,תנודות מתח ובדיקת הבהוב

IEC 61000-3-3

כבלי  VAC 230ב50Hz-
ו V 220-ב60Hz-

תואם

עמידות ( IEC 60601-1-2סעיף )8
עמידות מפני פריקה אלקטרוסטטית ()ESD

IEC 61000-4-2

פריקות במגע  kV 8ו-
פריקות לאוויר kV 15

תואם

עמידות לקרינת שדות אלקטרו-מגנטיים

IEC 61000-4-3

10.0 V/m; 80 MHz ¸ 2.7 GHz,
80% AM, 1 kHz

תואם

עמידות של אזור קרבה לציוד תקשורת אלחוטית

IEC 61000-4-3

רשימת תדרים,
מ V/m 9-עד ,V/m 28
 217 Hz), FM 1 kHzוא PM (18 Hz

תואם

עמידות למעבר חשמל מהיר ()EFT

IEC 61000-4-4

;kV - on AC mains 2.0 ±
Tr/Th – 5/50 ns, 100 kHz

תואם

עמידות מפני פרץ חשמל פתאומי

IEC 61000-4-5

CM / ±2.0 kV DM ±1.0
על כבלי  VAC 230ב50Hz-
ו-כבלי  VAC 220ב;60Hz-
Tr/Th – 1.2/50 (8/20) ms

תואם

עמידות להפרעות הולכה שמקורן בהשראה משדות תדר‑רדיו

IEC 61000-4-6

VRMS 6.0 ,3.0
על כבלי  VAC 230וכבל ידית הסריקה;
0.15÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

תואם

עמידות לנפילות מתח ,הפרעות קצרות ושינויי מתח

IEC 61000-4-11

על כבלי  VAC 230ו VAC 100-ב50Hz-
 0.5 - 0%מחזור ומחזור 1
 25 - 70%מחזורים;  250 - 0%מחזורים
על כבלי  VAC 220ב60Hz-
 0.5 - 0%מחזור ומחזור 1
 30 - 70%מחזורים;  300 - 0%מחזורים

תואם
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נספח ב':

מפרטי החומרה
פריט

תיאור

מוניטור

צג מחשב נייד

סורק

הסורק פולט אור לייזר אדום ( )680nm Class 1כמו גם פליטות  LEDלבן.

מתח הפעלה

( 100-240VAC- 50/60 Hz – 40VAמקסימום)

טמפרטורת הפעלה

18°- 26°C / 64.4° - 78.8°F

טמפרטורת אחסון/שינוע

-5°-50°C 23°-122°F

לחץ וגובה הפעלה

לחץ 520 :מ"מ כספית עד  760מ"מ כספית ( kPa ~ 69ל ~ )kPa 101
גובה 0-10,000 :רגל ( 0-3048מטר)

לחץ וגובה אחסון/שינוע

לחץ 430 :מ"מ כספית עד  760מ"מ כספית ( kPa ~ 57ל ~ )kPa 101
גובה 0-15,000 :רגל

לחות יחסית

הפעלה 40% :עד  ;70%אחסון 30% :עד 90%
מרכזת :iTero Element Flex
אורך 206 :מ"מ (~  8אינץ')
רוחב 94 :מ"מ (~ 3.7אינץ')
עומק 36.5 :מ"מ (~ 1.4אינץ')

ממדים

ידית הסריקה :iTero Element
אורך 338.5 :מ"מ (~  13אינץ')
רוחב 53.5 :מ"מ (~  2אינץ')
עומק 69.8 :מ"מ (~  3אינץ')
עריסה:
אורך 262 :מ"מ (~  10אינץ')
רוחב 89 :מ"מ (~ 3.5אינץ')
עומק 52 :מ"מ (~  2אינץ')
תיק נשיאה:
גובה 326.5 :מ"מ (~  13אינץ')
רוחב 455 :מ"מ (~  18אינץ')
עומק 184 :מ"מ (~  7אינץ')

משקל

 - iTero Element Flexהמרכזיה 0.5~ :ק"ג (~ 1ליברה)
ידית סריקה  :iTero Elementמשקל  0.47ק"ג (~ 1ליברה)
ארגז ריק 2 ~ :ק"ג (~ 4.5ליברות)

משקל משלוח

~ 8ק"ג (~ 17.6ליברות)
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